
    
    
    

    ::::    من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة    ))))������������    ((((    موضوع هذه ا�لقة ذات الرقمموضوع هذه ا�لقة ذات الرقمموضوع هذه ا�لقة ذات الرقمموضوع هذه ا�لقة ذات الرقم
 ِجَداَل ِ( {{{{يقول ا�اري تعا  

َ
 فُُسوَق َوال

َ
َج5 فََال َرفََث َوال

ْ
ْعلُوَماٌت َفَمن فََرَض ِفيِهن5 ا� ْشُهٌر م5

َ
َج@ أ
ْ
 ِجَداَل ِ( ا�

َ
 فُُسوَق َوال

َ
َج5 فََال َرفََث َوال

ْ
ْعلُوَماٌت َفَمن فََرَض ِفيِهن5 ا� ْشُهٌر م5

َ
َج@ أ
ْ
 ِجَداَل ِ( ا�

َ
 فُُسوَق َوال

َ
َج5 فََال َرفََث َوال

ْ
ْعلُوَماٌت َفَمن فََرَض ِفيِهن5 ا� ْشُهٌر م5

َ
َج@ أ
ْ
 ِجَداَل ِ( ا�

َ
 فُُسوَق َوال

َ
َج5 فََال َرفََث َوال

ْ
ْعلُوَماٌت َفَمن فََرَض ِفيِهن5 ا� ْشُهٌر م5

َ
َج@ أ
ْ
ا�

 ِمْن َخFٍْ َفْعلَْمُه اهللا@ َوتَزَ 
ْ
َجJ َوَما َيْفَعلُوا

ْ
 ِمْن َخFٍْ َفْعلَْمُه اهللا@ َوتَزَ ا�

ْ
َجJ َوَما َيْفَعلُوا

ْ
 ِمْن َخFٍْ َفْعلَْمُه اهللا@ َوتَزَ ا�

ْ
َجJ َوَما َيْفَعلُوا

ْ
 ِمْن َخFٍْ َفْعلَْمُه اهللا@ َوتَزَ ا�

ْ
َجJ َوَما َيْفَعلُوا

ْ
َاِب ا�

ْ
�
َ
ْوMِ األ

ُ
اِد ا5Pْقَوى َواي5ُقوِن يَا أ  فَإِن5 َخFَْ الز5

ْ
َاِب و5ُدوا

ْ
�
َ
ْوMِ األ

ُ
اِد ا5Pْقَوى َواي5ُقوِن يَا أ  فَإِن5 َخFَْ الز5

ْ
َاِب و5ُدوا

ْ
�
َ
ْوMِ األ

ُ
اِد ا5Pْقَوى َواي5ُقوِن يَا أ  فَإِن5 َخFَْ الز5

ْ
َاِب و5ُدوا

ْ
�
َ
ْوMِ األ

ُ
اِد ا5Pْقَوى َواي5ُقوِن يَا أ  فَإِن5 َخFَْ الز5

ْ
 }}}}و5ُدوا

ْعلُوَماٌت {{{{: قوT تعا  ْشُهٌر م5
َ
َج@ أ
ْ
ْعلُوَماٌت ا� ْشُهٌر م5

َ
َج@ أ
ْ
ْعلُوَماٌت ا� ْشُهٌر م5

َ
َج@ أ
ْ
ْعلُوَماٌت ا� ْشُهٌر م5

َ
َج@ أ
ْ
جاء عن  ،( ]مة ا�ج لغتان وفيها قراءتان X هاتU اللغتU }}}}ا�

قرأ قرأ قرأ قرأ     ،،،،ألهل hدألهل hدألهل hدألهل hدأنها أيضا وقيل وبالك^ لغة تميم وبالك^ لغة تميم وبالك^ لغة تميم وبالك^ لغة تميم     ،،،،ا�ج بالفتح لغة أهل ا�جازا�ج بالفتح لغة أهل ا�جازا�ج بالفتح لغة أهل ا�جازا�ج بالفتح لغة أهل ا�جاز ،العرب الفتح والك^
    ....وهناك قراءة شاذة قرأ فيها ا�سن بالك^ ولكنها قراءة شاذةوهناك قراءة شاذة قرأ فيها ا�سن بالك^ ولكنها قراءة شاذةوهناك قراءة شاذة قرأ فيها ا�سن بالك^ ولكنها قراءة شاذةوهناك قراءة شاذة قرأ فيها ا�سن بالك^ ولكنها قراءة شاذة ،،،،اiمهور بالفتحاiمهور بالفتحاiمهور بالفتحاiمهور بالفتح

ْعلُوَماٌت {{{{ومعm هذه اiملة  ْشُهٌر م5
َ
َج@ أ
ْ
ْعلُوَماٌت ا� ْشُهٌر م5

َ
َج@ أ
ْ
ْعلُوَماٌت ا� ْشُهٌر م5

َ
َج@ أ
ْ
ْعلُوَماٌت ا� ْشُهٌر م5

َ
َج@ أ
ْ
أن أشهر أن أشهر أن أشهر أن أشهر  وقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاجوقال الزجاج ،،،،وقت ا�ج هذه األشهروقت ا�ج هذه األشهروقت ا�ج هذه األشهروقت ا�ج هذه األشهر قال الفراءقال الفراءقال الفراءقال الفراء    }}}}ا�
    ....ا�ج أشهر معلوماتا�ج أشهر معلوماتا�ج أشهر معلوماتا�ج أشهر معلومات

 :X قولXU قولXU قولXU قولUج ما اqراد بأشهر ا�ج؟ ج ما اqراد بأشهر ا�ج؟ ج ما اqراد بأشهر ا�ج؟ ج ما اqراد بأشهر ا�ج؟ وقد اختلف العلماء ( اqراد بأشهر ا�وقد اختلف العلماء ( اqراد بأشهر ا�وقد اختلف العلماء ( اqراد بأشهر ا�وقد اختلف العلماء ( اqراد بأشهر ا�
وهذا قول أكu أهل العلم قاT وهذا قول أكu أهل العلم قاT وهذا قول أكu أهل العلم قاT وهذا قول أكu أهل العلم قاT  ،،،،األول من ذي ا�جةاألول من ذي ا�جةاألول من ذي ا�جةاألول من ذي ا�جة    العtالعtالعtالعt    أنها شوال وذو القعدة وأنها شوال وذو القعدة وأنها شوال وذو القعدة وأنها شوال وذو القعدة و    ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول     •

Fابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبFابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبFابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبFسن وعطاء وابن     ،،،،ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزب�z UابعPسن وعطاء وابن وروي عن }لة من ا�z UابعPسن وعطاء وابن وروي عن }لة من ا�z UابعPسن وعطاء وابن وروي عن }لة من ا�z UابعPوروي عن }لة من ا
    ....ة واإلمام أ�د والشاف�ة واإلمام أ�د والشاف�ة واإلمام أ�د والشاف�ة واإلمام أ�د والشاف�س وقال به اإلمام أ� حنيفس وقال به اإلمام أ� حنيفس وقال به اإلمام أ� حنيفس وقال به اإلمام أ� حنيفووووسFين والشع{ وطاوسFين والشع{ وطاوسFين والشع{ وطاوسFين والشع{ وطاو

) يع� � شهر ذي ا�جة(أن اqراد بأشهر ا�ج أنها شوال وذو القعدة وذو ا�جة  ::::القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�     •
 .وهو مروي أيضا عن ابن عمر وعطاء و�اهد وطاوسوهو مروي أيضا عن ابن عمر وعطاء و�اهد وطاوسوهو مروي أيضا عن ابن عمر وعطاء و�اهد وطاوسوهو مروي أيضا عن ابن عمر وعطاء و�اهد وطاوس

هل يمكن أن �ج إنسان بعد يوم عرفة وا�{ عليه الصالة والسالم  قد يقول سائل ما اqراد إذن؟قد يقول سائل ما اqراد إذن؟قد يقول سائل ما اqراد إذن؟قد يقول سائل ما اqراد إذن؟ 
إنما أراد هؤالء أن هذه األشهر  """"شيخ اqف^ينشيخ اqف^ينشيخ اqف^ينشيخ اqف^ين""""اإلمام ابن جرير الط�ي اإلمام ابن جرير الط�ي اإلمام ابن جرير الط�ي اإلمام ابن جرير الط�ي : : : : قالقالقالقال، )ا�ج عرفةا�ج عرفةا�ج عرفةا�ج عرفة: (قال

و�نوا يستحبون أن  ،و�ن zن عمل قد انق� بانقضاء مm ،و�نما أشهر ا�ج ،ليست أشهر العمرة
    .يفعلوا العمرة ( غFها

 ،ج أفضل من عمرة ( أشهر ا�جما أحد من أهل العلم شك أن عمرة ( غF أشهر ا� قال ابن سFينقال ابن سFينقال ابن سFينقال ابن سFين
إذن اqقصود بالقول ا�ا� أنهم أرادوا أن اإلنسان ال يأ  بعمرة ( أشهر ا�ج، بعد ا�ج، و�نما ين�ء 

أراد أن يأ  بعمرة بعد ا�ج فال حرج عليه، هذا X رأي أ� بكر وعمر أراد أن يأ  بعمرة بعد ا�ج فال حرج عليه، هذا X رأي أ� بكر وعمر أراد أن يأ  بعمرة بعد ا�ج فال حرج عليه، هذا X رأي أ� بكر وعمر أراد أن يأ  بعمرة بعد ا�ج فال حرج عليه، هذا X رأي أ� بكر وعمر من من من من وووورا جديدا، سف¡ا 
للناس، و�نما ين�ء سفرا جديدا ح¤ ال ينقطع الزوار للناس، و�نما ين�ء سفرا جديدا ح¤ ال ينقطع الزوار للناس، و�نما ين�ء سفرا جديدا ح¤ ال ينقطع الزوار للناس، و�نما ين�ء سفرا جديدا ح¤ ال ينقطع الزوار ر£ اهللا عنهما، وأنهما ال يستحبون اPمتع ر£ اهللا عنهما، وأنهما ال يستحبون اPمتع ر£ اهللا عنهما، وأنهما ال يستحبون اPمتع ر£ اهللا عنهما، وأنهما ال يستحبون اPمتع 

    ....عن ا�رمعن ا�رمعن ا�رمعن ا�رم
 .وزمانيةوزمانيةوزمانيةوزمانيةومواقيت ومواقيت ومواقيت ومواقيت العلماء ذكروا أن هناك مواقيت م¥نية العلماء ذكروا أن هناك مواقيت م¥نية العلماء ذكروا أن هناك مواقيت م¥نية العلماء ذكروا أن هناك مواقيت م¥نية 

والفائدة والفائدة والفائدة والفائدة  ،،،،والراجح أنها شوال وذو القعدة والعt األول من ذي ا�جةوالراجح أنها شوال وذو القعدة والعt األول من ذي ا�جةوالراجح أنها شوال وذو القعدة والعt األول من ذي ا�جةوالراجح أنها شوال وذو القعدة والعt األول من ذي ا�جة ،¨ ما سبق ::::اqواقيت الزمانيةاqواقيت الزمانيةاqواقيت الزمانيةاqواقيت الزمانية 
ثم أيضا ومن الفوائد لو أ© بعمرة وحج ( هذه ثم أيضا ومن الفوائد لو أ© بعمرة وحج ( هذه ثم أيضا ومن الفوائد لو أ© بعمرة وحج ( هذه ثم أيضا ومن الفوائد لو أ© بعمرة وحج ( هذه     ،،،،ررررمن هذا أن اإلنسان ال يل{ با�ج إال ( هذه األشهمن هذا أن اإلنسان ال يل{ با�ج إال ( هذه األشهمن هذا أن اإلنسان ال يل{ با�ج إال ( هذه األشهمن هذا أن اإلنسان ال يل{ با�ج إال ( هذه األشه

    ))))¬»¬»¬»¬»((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 



اqهم أن الراجح  ،وهذه مسائل معروفة األشهر ولم تنقطع عمرته أي لم يرجع إ  بته فإنه يعد متمتعا،األشهر ولم تنقطع عمرته أي لم يرجع إ  بته فإنه يعد متمتعا،األشهر ولم تنقطع عمرته أي لم يرجع إ  بته فإنه يعد متمتعا،األشهر ولم تنقطع عمرته أي لم يرجع إ  بته فإنه يعد متمتعا،
  .( اqراد باألشهر شوال و ذو القعدة والعt األول من ذي ا�جة

و° و° و° و°     ،،،،إن هذا X ¯دة العرب أنها ®� الك^إن هذا X ¯دة العرب أنها ®� الك^إن هذا X ¯دة العرب أنها ®� الك^إن هذا X ¯دة العرب أنها ®� الك^قالوا قالوا قالوا قالوا  qاذا قال تعا  ا�ج أشهر مع أنها شهران ونصف؟qاذا قال تعا  ا�ج أشهر مع أنها شهران ونصف؟qاذا قال تعا  ا�ج أشهر مع أنها شهران ونصف؟qاذا قال تعا  ا�ج أشهر مع أنها شهران ونصف؟
أن أن أن أن : : : : أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما: : : : وقد ذكر ابن األنباري ( توجيه هذا وجهUوقد ذكر ابن األنباري ( توجيه هذا وجهUوقد ذكر ابن األنباري ( توجيه هذا وجهUوقد ذكر ابن األنباري ( توجيه هذا وجهU    ،،،،ع اiمع X االثنUع اiمع X االثنUع اiمع X االثنUع اiمع X االثنUوقِ وقِ وقِ وقِ بعض األحيان تُ بعض األحيان تُ بعض األحيان تُ بعض األحيان تُ 

ا َفُقولُونَ     {قوT تعا   العرب توقع اiمع X اPثنيةالعرب توقع اiمع X اPثنيةالعرب توقع اiمع X اPثنيةالعرب توقع اiمع X اPثنية َِك ُم5�َُءوَن ِمم5
َ
و³
ُ
ا َفُقولُونَ أ َِك ُم5�َُءوَن ِمم5

َ
و³
ُ
ا َفُقولُونَ أ َِك ُم5�َُءوَن ِمم5
َ
و³
ُ
ا َفُقولُونَ أ َِك ُم5�َُءوَن ِمم5

َ
و³
ُ
واqراد هنا ¯ئشة وصفوان (  }    أ

َوُ¶ن5ا َوُ¶ن5ا َوُ¶ن5ا َوُ¶ن5ا {وأيضا قوT تعا   ،ومع ذلك جاء اiمع هذا فيه إطالق اiمع X اPثنية ،اإلفكقصة حادثة 
ِمِهْم َشاِهِدينَ 

ْ
ِمِهْم َشاِهِدينَ ِ�ُك
ْ
ِمِهْم َشاِهِدينَ ِ�ُك
ْ
ِمِهْم َشاِهِدينَ ِ�ُك
ْ
 .داوود وسليمان عليهما السالم وما zن ( القضية إال }ِ�ُك
فيقولون قُتل ابن الزبF أيام  ،أن العرب توقع الوقت الطويل X الوقت القصFأن العرب توقع الوقت الطويل X الوقت القصFأن العرب توقع الوقت الطويل X الوقت القصFأن العرب توقع الوقت الطويل X الوقت القصF: الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�الوجه ا�ا� �

 .هل هو قتل ( � األيام ال ،و�نما zن القتل ( وقت قصFا�جاج 
 .أن العرب ®� الك^ ::::لثلثلثلثوالوجه ا�اوالوجه ا�اوالوجه ا�اوالوجه ا�ا �
 لو أن شخصا أحرم قبل أشهر ا�ج مثال ( شعبان أو رمضان؟لو أن شخصا أحرم قبل أشهر ا�ج مثال ( شعبان أو رمضان؟لو أن شخصا أحرم قبل أشهر ا�ج مثال ( شعبان أو رمضان؟لو أن شخصا أحرم قبل أشهر ا�ج مثال ( شعبان أو رمضان؟ ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�

 .أنه ال ¼زئه ذلك ¡ذا ا«ºل فمذهب عطاء و�اهد وطاووس والشاف�فمذهب عطاء و�اهد وطاووس والشاف�فمذهب عطاء و�اهد وطاووس والشاف�فمذهب عطاء و�اهد وطاووس والشاف�
    ،،،،أن معظم ا�اس �جون ( هذه األشهرأن معظم ا�اس �جون ( هذه األشهرأن معظم ا�اس �جون ( هذه األشهرأن معظم ا�اس �جون ( هذه األشهر    باآليةباآليةباآليةباآلية    إن اqقصودإن اqقصودإن اqقصودإن اqقصودويقول ويقول ويقول ويقول     ،،،،أنه يرى جواز ذلكأنه يرى جواز ذلكأنه يرى جواز ذلكأنه يرى جواز ذلك وهناك قول آخروهناك قول آخروهناك قول آخروهناك قول آخر

     ....والقول األول هوالراجحوالقول األول هوالراجحوالقول األول هوالراجحوالقول األول هوالراجح    ححححووووججججولكن القول ا�ا� مرولكن القول ا�ا� مرولكن القول ا�ا� مرولكن القول ا�ا� مر
َج5 {{{{ قوT تعا 

ْ
َج5 َفَمن فََرَض ِفيِهن5 ا�
ْ
َج5 َفَمن فََرَض ِفيِهن5 ا�
ْ
َج5 َفَمن فََرَض ِفيِهن5 ا�
ْ
    ::::فيها أقوالفيها أقوالفيها أقوالفيها أقوال ؟؟؟؟ما اqقصود بفرضما اqقصود بفرضما اqقصود بفرضما اqقصود بفرض }}}}َفَمن فََرَض ِفيِهن5 ا�

 ،ه اإلهاللاqقصود ب وهذا هو األرجحوهذا هو األرجحوهذا هو األرجحوهذا هو األرجح ،،،،ههههببببهو اإلهالل با�ج واإلحرام هو اإلهالل با�ج واإلحرام هو اإلهالل با�ج واإلحرام هو اإلهالل با�ج واإلحرام  قال ابن مسعودقال ابن مسعودقال ابن مسعودقال ابن مسعود :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
 .وقول طاووس وروي عن عÁوقول طاووس وروي عن عÁوقول طاووس وروي عن عÁوقول طاووس وروي عن عÁ با�ج، لهيع� أحرم أ ،قول �يك عمرة و�يك حجا

وهذا معروف عند العرب  ،قول عÁ و ابن عمر و�اهد أنه إذا قت بدنته فقد أحرمقول عÁ و ابن عمر و�اهد أنه إذا قت بدنته فقد أحرمقول عÁ و ابن عمر و�اهد أنه إذا قت بدنته فقد أحرمقول عÁ و ابن عمر و�اهد أنه إذا قت بدنته فقد أحرم    ::::القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�    •
  .وليس اPقليد وحده واqقصود إذا قت بدنته ونوى ا«خول ( النسك،واqقصود إذا قت بدنته ونوى ا«خول ( النسك،واqقصود إذا قت بدنته ونوى ا«خول ( النسك،واqقصود إذا قت بدنته ونوى ا«خول ( النسك، ،زاليوال 

    X � حالX � حالX � حالX � حال ،،،،اإلحرام إال باPلبية أو تقليد ا¡دي وسوقهاإلحرام إال باPلبية أو تقليد ا¡دي وسوقهاإلحرام إال باPلبية أو تقليد ا¡دي وسوقهاإلحرام إال باPلبية أو تقليد ا¡دي وسوقه    ا«خول (ا«خول (ا«خول (ا«خول (    أنه ال ¼وزأنه ال ¼وزأنه ال ¼وزأنه ال ¼وز لثلثلثلثالقول ا�االقول ا�االقول ا�االقول ا�ا    •
     ....أنه ال يكون ا«خول باإلحرام إال باPلبيةأنه ال يكون ا«خول باإلحرام إال باPلبيةأنه ال يكون ا«خول باإلحرام إال باPلبيةأنه ال يكون ا«خول باإلحرام إال باPلبية    الراجحالراجحالراجحالراجح

َجJ {{{{: قوT تعا 
ْ
 ِجَداَل ِ( ا�

َ
 فُُسوَق َوال

َ
َجJ فََال َرفََث َوال

ْ
 ِجَداَل ِ( ا�

َ
 فُُسوَق َوال

َ
َجJ فََال َرفََث َوال

ْ
 ِجَداَل ِ( ا�

َ
 فُُسوَق َوال

َ
َجJ فََال َرفََث َوال

ْ
 ِجَداَل ِ( ا�

َ
 فُُسوَق َوال

َ
    :فيها قراءتانفيها قراءتانفيها قراءتانفيها قراءتان فال رفثفال رفثفال رفثفال رفث، ]مة }}}}فََال َرفََث َوال

Äالقراءة األوÄالقراءة األوÄالقراءة األوÄالسبعة أبو جعفر القراءة األو Fوأبو عمرو ومعهم من غ Fالسبعة أبو جعفرقرأ بها ابن كث Fوأبو عمرو ومعهم من غ Fالسبعة أبو جعفرقرأ بها ابن كث Fوأبو عمرو ومعهم من غ Fالسبعة أبو جعفرقرأ بها ابن كث Fوأبو عمرو ومعهم من غ Fفال رفٌث وال فسوٌق فال رفٌث وال فسوٌق فال رفٌث وال فسوٌق فال رفٌث وال فسوٌق ، قرأ بها ابن كث 
 .باPنوين بالضم X آخرهباPنوين بالضم X آخرهباPنوين بالضم X آخرهباPنوين بالضم X آخره

صم وابن ¯مر و�زة والكساÅ :القراءة ا�انيةالقراءة ا�انيةالقراءة ا�انيةالقراءة ا�انية صم وابن ¯مر و�زة والكساÅقرأ نافع ̄و صم وابن ¯مر و�زة والكساÅقرأ نافع ̄و صم وابن ¯مر و�زة والكساÅقرأ نافع ̄و ، قراءتنا حفص عن ¯صم بغF تنوينبغF تنوينبغF تنوينبغF تنوين قرأ نافع ̄و
 فُُسوَق {{{{

َ
 فُُسوَق فََال َرفََث َوال
َ
 فُُسوَق فََال َرفََث َوال
َ
 فُُسوَق فََال َرفََث َوال
َ
  .م وليست ¡ا قراءة أخرىفتح الالب اX أنه�معون أما وال جدال     }}}}فََال َرفََث َوال

يرى يرى يرى يرى     من فتحمن فتحمن فتحمن فتحأي أي أي أي  كتابه ا�جة للقراء السبعةكتابه ا�جة للقراء السبعةكتابه ا�جة للقراء السبعةكتابه ا�جة للقراء السبعة(  قال أبو عÁ الفارÇقال أبو عÁ الفارÇقال أبو عÁ الفارÇقال أبو عÁ الفارÇ إذن ما توجيه هاتU القراءتU؟إذن ما توجيه هاتU القراءتU؟إذن ما توجيه هاتU القراءتU؟إذن ما توجيه هاتU القراءتU؟
 َريَْب ِفيهِ { كقوT تعا  أنه نÈ }يع جنس الرفث والفسوقأنه نÈ }يع جنس الرفث والفسوقأنه نÈ }يع جنس الرفث والفسوقأنه نÈ }يع جنس الرفث والفسوق

َ
 َريَْب ِفيهِ ال
َ
 َريَْب ِفيهِ ال
َ
 َريَْب ِفيهِ ال
َ
هذا هذا هذا هذا  أما الم اiدالأما الم اiدالأما الم اiدالأما الم اiدال ،نÈ }يع الريب}  ال

الث ]ها �É }يع جنس الرفث و}يع جنس الث ]ها �É }يع جنس الرفث و}يع جنس الث ]ها �É }يع جنس الرفث و}يع جنس الث ]ها �É }يع جنس الرفث و}يع جنس فجعلت الËمات ا�فجعلت الËمات ا�فجعلت الËمات ا�فجعلت الËمات ا�    ،،،،يتناول نÉ }يع اiنسيتناول نÉ }يع اiنسيتناول نÉ }يع اiنسيتناول نÉ }يع اiنس



 .هذا توجيه من قرأ بالفتح ،الفسوق و}يع جنس اiدالالفسوق و}يع جنس اiدالالفسوق و}يع جنس اiدالالفسوق و}يع جنس اiدال
وقد يكون اللفظ واحد واqراد وقد يكون اللفظ واحد واqراد وقد يكون اللفظ واحد واqراد وقد يكون اللفظ واحد واqراد     ،،،،الÍم نÉ }يع الرفثالÍم نÉ }يع الرفثالÍم نÉ }يع الرفثالÍم نÉ }يع الرفث    ىىىىأنه قد علم من فحوأنه قد علم من فحوأنه قد علم من فحوأنه قد علم من فحو    من رفعمن رفعمن رفعمن رفعوحجة وحجة وحجة وحجة  

     ....وX � حال فهما قراءتان ثابتتان عن الرسول صÏ اهللا عليه وسلموX � حال فهما قراءتان ثابتتان عن الرسول صÏ اهللا عليه وسلموX � حال فهما قراءتان ثابتتان عن الرسول صÏ اهللا عليه وسلموX � حال فهما قراءتان ثابتتان عن الرسول صÏ اهللا عليه وسلم    ،،،،باqعm اiميعباqعm اiميعباqعm اiميعباqعm اiميع
 :ثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوال اqراد بالرفث؟اqراد بالرفث؟اqراد بالرفث؟اqراد بالرفث؟ما ما ما ما 
قاT ابن عمر وا�سن وعكرمة و�اهد قاT ابن عمر وا�سن وعكرمة و�اهد قاT ابن عمر وا�سن وعكرمة و�اهد قاT ابن عمر وا�سن وعكرمة و�اهد  ،أنه اiماع وهو أشد Ðظورات اإلحرام ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

 .وقتادة وغFهموقتادة وغFهموقتادة وغFهموقتادة وغFهم
 .قالوا اiماع ومقدماته ،أنه اiماع وما دونه من اPعريض :القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�    •
    .لحة فيهمص باطل الÑم  ،أنه اللغو من الÍم، أي لغو ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

    ،،،،وأعظمها بالشك اiماع وT أح¥م تÒتب عليهوأعظمها بالشك اiماع وT أح¥م تÒتب عليهوأعظمها بالشك اiماع وT أح¥م تÒتب عليهوأعظمها بالشك اiماع وT أح¥م تÒتب عليه    ،،،،وال شك أن االقوال ا�الثة ]ها صحيحةوال شك أن االقوال ا�الثة ]ها صحيحةوال شك أن االقوال ا�الثة ]ها صحيحةوال شك أن االقوال ا�الثة ]ها صحيحة
 ....ومقدماته ودواعيه، فعÏ ا�اج أن يÒفع عنها ويÒ¶هاومقدماته ودواعيه، فعÏ ا�اج أن يÒفع عنها ويÒ¶هاومقدماته ودواعيه، فعÏ ا�اج أن يÒفع عنها ويÒ¶هاومقدماته ودواعيه، فعÏ ا�اج أن يÒفع عنها ويÒ¶ها

 فُُسوَق {{{{قوT تعا  
َ
 فُُسوَق فََال َرفََث َوال
َ
 فُُسوَق فََال َرفََث َوال
َ
 فُُسوَق فََال َرفََث َوال
َ
    :ثالثة أقوال وÓها صحيحةثالثة أقوال وÓها صحيحةثالثة أقوال وÓها صحيحةثالثة أقوال وÓها صحيحة: اqراد بالفسوق    }}}}فََال َرفََث َوال

    ....عمر وابن عباسعمر وابن عباسعمر وابن عباسعمر وابن عباس    قاT ابنقاT ابنقاT ابنقاT ابنأنه السباب  :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
 .رواه الضحاك عن ابن عباسرواه الضحاك عن ابن عباسرواه الضحاك عن ابن عباسرواه الضحاك عن ابن عباسأنها اPنابز باأللقاب،  ::::القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�    •
 .وهذا هو القول الراجحوهذا هو القول الراجحوهذا هو القول الراجحوهذا هو القول الراجح )فاqعاÔ شاملة لÕ ماذكر(أنها اqعاÔ  ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

َجJ {{{{ قوT تعا 
ْ
 ِجَداَل ِ( ا�

َ
َجJ َوال

ْ
 ِجَداَل ِ( ا�

َ
َجJ َوال

ْ
 ِجَداَل ِ( ا�

َ
َجJ َوال

ْ
 ِجَداَل ِ( ا�

َ
ه هنا ه هنا ه هنا ه هنا لكن ما اqراد بلكن ما اqراد بلكن ما اqراد بلكن ما اqراد ب بغF حق،بغF حق،بغF حق،بغF حق،    اqراء واqخاصمةاqراء واqخاصمةاqراء واqخاصمةاqراء واqخاصمة    هوهوهوهواiدال ( اللغة اiدال ( اللغة اiدال ( اللغة اiدال ( اللغة  }}}}َوال

     ( اآلية؟( اآلية؟( اآلية؟( اآلية؟
Uقول XUقول XUقول XUقول X: 

وذهب  ،،،،وفعل ما ال يليق با�جوفعل ما ال يليق با�جوفعل ما ال يليق با�جوفعل ما ال يليق با�ج    ،،،،أنه ال يمارّين أحد أحدا فيخرجه اqراء إ  الغضبأنه ال يمارّين أحد أحدا فيخرجه اqراء إ  الغضبأنه ال يمارّين أحد أحدا فيخرجه اqراء إ  الغضبأنه ال يمارّين أحد أحدا فيخرجه اqراء إ  الغضب: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
 .ابن عمر وابن عباس وطاووس وغFهمابن عمر وابن عباس وطاووس وغFهمابن عمر وابن عباس وطاووس وغFهمابن عمر وابن عباس وطاووس وغFهمإ  هذا 

إ  إ  إ  إ      ،،،،وزال الن×ء عنهوزال الن×ء عنهوزال الن×ء عنهوزال الن×ء عنه    ،،،،فإنه قد استقام أمره وعرف وقتهفإنه قد استقام أمره وعرف وقتهفإنه قد استقام أمره وعرف وقتهفإنه قد استقام أمره وعرف وقته    ،،،،أنه الشك ( ا�ج وال مراءأنه الشك ( ا�ج وال مراءأنه الشك ( ا�ج وال مراءأنه الشك ( ا�ج وال مراء    ::::القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�    •
    ....وأيضا يدخل ( هذا أن ال ¼ادل اإلنسان ( أح¥م ا�جوأيضا يدخل ( هذا أن ال ¼ادل اإلنسان ( أح¥م ا�جوأيضا يدخل ( هذا أن ال ¼ادل اإلنسان ( أح¥م ا�جوأيضا يدخل ( هذا أن ال ¼ادل اإلنسان ( أح¥م ا�ج    ،،،،رهرهرهرهآخآخآخآخ

 ِمْن َخFٍْ َفْعلَْمُه اهللا@ {{{{وقوT تعا  
ْ
 ِمْن َخFٍْ َفْعلَْمُه اهللا@ َوَما َيْفَعلُوا
ْ
 ِمْن َخFٍْ َفْعلَْمُه اهللا@ َوَما َيْفَعلُوا
ْ
 ِمْن َخFٍْ َفْعلَْمُه اهللا@ َوَما َيْفَعلُوا
ْ
أن  ترغيبترغيبترغيبترغيب    فيها ،،،،ترغيب وترهيبترغيب وترهيبترغيب وترهيبترغيب وترهيبحقيقة هذه فيها  }}}}َوَما َيْفَعلُوا

 ،ال يتهاون ( أداء مناسك ا�ج ،أن اإلنسان يتÚ اهللا ترهيبترهيبترهيبترهيبوفيها  ،اإلنسان ينشط لفعل اFØ ¯مة
ُقلُوِب {{{{بل يعظم شعائر اهللا 

ْ
َها ِمن َيْقَوى ال ْم َشَعائَِر اهللا5ِ فَإِغ5 Jُقلُوِب َذلَِك َوَمن ُفَعظ
ْ
َها ِمن َيْقَوى ال ْم َشَعائَِر اهللا5ِ فَإِغ5 Jُقلُوِب َذلَِك َوَمن ُفَعظ
ْ
َها ِمن َيْقَوى ال ْم َشَعائَِر اهللا5ِ فَإِغ5 Jُقلُوِب َذلَِك َوَمن ُفَعظ
ْ
َها ِمن َيْقَوى ال ْم َشَعائَِر اهللا5ِ فَإِغ5 Jفعليه أن �ذر من أن يقع  }}}}َذلَِك َوَمن ُفَعظ

 .و�ن وقع فعليه اPوبة من ذلك اÜنوب،( 
اِد ا5Pْقَوى{{{{ثم قال تعا    فَإِن5 َخFَْ الز5

ْ
اِد ا5Pْقَوىَوتََزو5ُدوا  فَإِن5 َخFَْ الز5
ْ
اِد ا5Pْقَوىَوتََزو5ُدوا  فَإِن5 َخFَْ الز5
ْ
اِد ا5Pْقَوىَوتََزو5ُدوا  فَإِن5 َخFَْ الز5
ْ
وأن ال يكون ¯لة  ،أمر اهللا تعا  أن يÝود اإلنسان }}}}َوتََزو5ُدوا

 ،�ج ال ألنه فقF فمن ال يستطيع ،الزاد والراحلةالزاد والراحلةالزاد والراحلةالزاد والراحلة :والعلماء qا ذكروا ßوط ا�ج ذكروا ،X غFه
ثم ذكر اهللا أن أفضل الزاد هو زاد اPقوى،  فال يسأل ا�اس ألجل ا�ج، وال يكون ¯لة X ا�اس،

يÝودون ويقولون àن اqتوÓون ويسألون  أن }اعة من أهل اºمن zنوا �جون وال ابن عباسابن عباسابن عباسابن عباسوذكر 



قالوا àن اqتوÓون، فáبهم با«رة وقال بل  ؟أنه قال من أنتمعمر ر£ اهللا عنه عمر ر£ اهللا عنه عمر ر£ اهللا عنه عمر ر£ اهللا عنه ن أا�اس، وروي 
لون،

J
 :واهللا نبه هنا أن خF الزاد اPقوى، والشاعر يقول بذل األسباب من اPوX â اهللا، أنتم اqتأك

 إذا جن ºل هل تصF إ  الفجر***يتزود من اPقوى فإنك ال تدر
 و¶م من عليل ¯ش حينا من ا«هر***فكم من صحيح مات من غF علة

واqعروف أنه ( الكتاب والسنة إذا جاء ا�ديث عن أمر من أمور ا«نيا ينبه اqسلم أن هناك ما هو  
: علينا ذكر اهللا تعا  أن نظهر نعمة اهللابفهناك ( اللباس qا أمرنا  ،خF وأعظم وهو زاد اPقوى

}}}} ٌFْ5ْقَوَى َذلَِك َخPَوِ�َاُس ا ٌFْ5ْقَوَى َذلَِك َخPَوِ�َاُس ا ٌFْ5ْقَوَى َذلَِك َخPَوِ�َاُس ا ٌFْ5ْقَوَى َذلَِك َخPن يؤمر بأن يأخذ استعداده وعدته }}}}َوِ�َاُس اz سلم و�نqلكن  ،فهنا تنبيه أن ا
ينبه إ  ما هو أعظم وهو تقوى اهللا و° دين اهللا، و° ا�ديث الصحيح أن الصحابة qا zنوا يتناقلون 

قال صÏ اهللا عليه  ،�ن يريد أن يهديه إ  نسائهو ،يه وسلمقطعة من حرير أهديت للن{ صÏ اهللا عل
 .نقلهم الرسول من ا«نيا إ  اآلخرة ،)qناديل سعد ( اiنة أرق أو أنعم منهاqناديل سعد ( اiنة أرق أو أنعم منهاqناديل سعد ( اiنة أرق أو أنعم منهاqناديل سعد ( اiنة أرق أو أنعم منها: (وسلم

َاِب {{{{ثم قال تعا  
ْ
�
َ
ْوMِ األ

ُ
اِد ا5Pْقَوى َواي5ُقوِن يَا أ  فَإِن5 َخFَْ الز5

ْ
َاِب َوتََزو5ُدوا

ْ
�
َ
ْوMِ األ

ُ
اِد ا5Pْقَوى َواي5ُقوِن يَا أ  فَإِن5 َخFَْ الز5
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َاِب َوتََزو5ُدوا
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ُ
اِد ا5Pْقَوى َواي5ُقوِن يَا أ  فَإِن5 َخFَْ الز5

ْ
َاِب َوتََزو5ُدوا
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ُ
اِد ا5Pْقَوى َواي5ُقوِن يَا أ  فَإِن5 َخFَْ الز5

ْ
ء كثFا ( األمر باPقوى جا }}}}َوتََزو5ُدوا

zن zن zن zن ا ا ا ا العلماء قالوا أن من عالمات ا�ج ا�qور أن يرجع ا�اج æال أفضل åالعلماء قالوا أن من عالمات ا�ج ا�qور أن يرجع ا�اج æال أفضل åالعلماء قالوا أن من عالمات ا�ج ا�qور أن يرجع ا�اج æال أفضل åالعلماء قالوا أن من عالمات ا�ج ا�qور أن يرجع ا�اج æال أفضل å ،وبال شك ،آيات ا�ج
®عل بينك وبU عذاب  هللا تعا  بأن اPقوىçقيق مقام ومن األحوال الطيبة  ذلك،ذلك،ذلك،ذلك،    عليها من قبلعليها من قبلعليها من قبلعليها من قبل

 اهللا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه
 


